
 

 
 

 
Świętoszów, 04 października 2022 r 

 
 
 
Dotyczy:    postępowania w trybie podstawowym na Dostawa materiałów biurowych dla 

43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego nr sprawy 57/17/PN/2022 
       

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA  

 
 

43 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Świętoszowie przy  

ul. Saperskiej 2, jako Zamawiający stosownie do art. 260 ust. 2 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) 

informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. 

 
 
Podstawa prawna: 
Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną  

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu 

najkorzystniejszej oferty”. 

 
 

Uzasadnienie faktyczne: 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły oferty firm:  

Lp. Nazwa oferenta oraz adres Cena ofertowa brutto Termin realizacji 

1 
Kompania Biurowa Sp. z o.o.  
ul. Karczunkowska 19,  
02-871 Warszawa 

477 281,25 zł 
40 dni  

od zawarcia umowy 

2 
Miranex sp. z o. o. 
Sady ul. Rolna 9,  
62-080 Tarnowo Podgórne 

476 673,22 zł 
40 dni  

od zawarcia umowy 

3  
Konsorcjum Biuro Klub Sp. z o.o.  
Aleja Fryderyka Chopina 55,  
05-092 Łomianki Dolne 

667 481,65 zł 
40 dni  

od zawarcia umowy 

4 
Biuro Plus B. Krępa, W. Krępa Sp.j.  
ul. Piaskowa 4, 65-209 Zielona Góra 

645 962,02 zł 
40 dni  

od zawarcia umowy 

     
W wyniku badani i oceny ofert Zamawiający odrzucił oferty firm: 

 
1. Kompania Biurowa Sp. z o.o. ul. Karczunkowska 19, 02-871 Warszawa  

Podstawa prawna: 

art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest 

niezgodna z warunkami zamówienia;  

 
 

 



  

Uzasadnienie faktyczne  

Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia jest niezgodny z opisem 

zawartym w SIWZ: 

➢ poz. 21  Zamawiający wymaga dostawy „DŁUGOPIS JEDNORAZOWY (kolor tuszu 

niebieski, igłowa końcówka pisząca, kauczukowy uchwyt, tusz hybrydowy, 

szerokość lini pisania 0,3 mm).” Wykonawca zaoferował długopis BIC Round Stic 

Exact, którego szerokość linii pisania wynosi 0,28 mm. tym samym zaproponowany 

produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego. 

➢ poz. 32 Zamawiający wymaga dostawy „FOLIA DO LAMINOWANIA 80MIC. A4 

SAMOPRZYL.100 szt w opakowaniu.” Wykonawca zaoferował „Folia 

samoprzylepna A480 mic., op 100 szt., Opus o. Pouch Sticky A 4 80 mic” i nie 

wskazał kodu przez co nie jest możliwa jednoznaczna identyfikacja zaoferowanego 

towaru, tym samym Zamawiający nie może jednoznacznie określić jaki przedmiot 

zamówienia otrzyma.  

➢ poz. 35 Zamawiający wymaga dostawy „FOLIA NA MAPĘ (folia poliestrowa gładka 

wysokoprzeźroczysta z możliwością nanoszenia napisów za pomocą foliopisów oraz 

zmazywania, nie cieńsza niż 36 mic., szerokość rolki nie mniej niż 150 cm, duża 

wytrzymałość mechaniczna, odporność na działanie wody i temperatur, w rolce).” 

Wykonawca zaoferował „Folia poliestrowa Estrofol ET o szerokości 1500 mm., 

grubość 75 mic., Wotum s.c.” i nie wskazał kodu przez co nie jest możliwa 

jednoznaczna identyfikacja zaoferowanego towaru, tym samym Zamawiający nie 

może jednoznacznie określić jaki przedmiot zamówienia otrzyma.  

➢ poz. 36 Zamawiający wymaga dostawy „FOLIA NA MAPĘ (folia poliestrowa gładka 

wysokoprzeźroczysta z możliwością nanoszenia napisów za pomocą foliopisów oraz 

zmazywania, nie cieńsza niż 36 mic., szerokość rolki nie mniej niż 200 cm, duża 

wytrzymałość mechaniczna, odporność na działanie wody i temperatur, w rolce).” 

Wykonawca zaoferował „Folia poliestrowa Estrofol ET o szerokości 2000 mm., 

grubość 75 mic., Wotum s.c.” i nie wskazał kodu przez co nie jest możliwa 

jednoznaczna identyfikacja zaoferowanego towaru, tym samym Zamawiający nie 

może jednoznacznie określić jaki przedmiot zamówienia otrzyma.  

➢ poz. 81 Zamawiający wymaga dostawy „Karton skóropodobny A4 (okładka do 

bindowania - tył; kolor - zielony) op. 25 szt.”. Wykonawca zaoferował Karton Delta 

skóropodobny A4 (okładka do bindowania - tył; kolor - czarny) op. 25 szt., Argo 

407025, podany kod wskazuje karton w kolorze czarnym, tym samym 

zaproponowany produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego. 

➢ poz. 276 Zamawiający wymaga dostawy „ZESZYT KRATKA A5/80 (oprawa twarda, 

format A5, w kratkę, ilość kartek 80).” Wykonawca zaoferował „Brulion A5/80 k, 

kratka, twarda oprawa, PolsirHurt” i nie wskazał kodu przez co nie jest możliwa 

jednoznaczna identyfikacja zaoferowanego towaru, tym samym Zamawiający nie 

może jednoznacznie określić jaki przedmiot zamówienia otrzyma. 

 

Oferta nieodpowiadająca treści SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie niż 

określają to postanowienia specyfikacji. Odmienność ta może przejawiać się  

w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia, jak też w sposobie jego realizacji. 

 

 

 



  

2. Miranex sp. z.o. o. Sady ul.Rolna 9, 62-080 Tarnowo Podgórne  

Podstawa prawna: 

art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest 

niezgodna z warunkami zamówienia;  

 

Uzasadnienie faktyczne 

➢ poz. 21  Zamawiający wymaga dostawy „DŁUGOPIS JEDNORAZOWY (kolor tuszu 

niebieski, igłowa końcówka pisząca, kauczukowy uchwyt, tusz hybrydowy, 

szerokość lini pisania 0,3 mm).” Wykonawca zaoferował długopis BIC Round Stic 

Exact, którego szerokość linii pisania wynosi 0,28 mm. tym samym zaproponowany 

produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego. 

➢ poz. 76 Zamawiający wymaga dostawy „GUMKA KREŚLARSKA (do ścierania grafitu 

z papieru i matowej folii kreślarskiej, nie niszczy ścieranej powierzchni. Nie zawiera 

latexu).” Wykonawca zaoferował gumkę „PBS Connect Polska Gumka Uniwersalna 

DONAU 31x23x9 mm, biała 7309001PL-09. Z informacji uzyskanych od producenta 

wynika, że zaoferowana gumka nie spełnia wymagań dotyczących parametru 

ścierania grafitu z matowej folii kreślarskiej, tym samym zaproponowany produkt nie 

spełnia wymagań Zamawiającego. 

 

Oferta nieodpowiadająca treści SIWZ to taka, która jest sporządzona odmiennie niż 

określają to postanowienia specyfikacji. Odmienność ta może przejawiać się  

w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia, jak też w sposobie jego realizacji. 

 

 

W dniu 31 sierpnia 2022 roku Zamawiający zamieścił na Platformie zakupowej 

informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia 

tj. 511 199,45 zł brutto. Kwoty pozostałych ofert, które zostały złożone przewyższają 

kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Weryfikacja możliwości finansowych 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 

wykazała, że Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na 

realizację zamówienia o powyższą wartość.  

 

KOMENDANT 

        43 WOJSKOWEGO ODDZIAŁU  

                  GOSPODARCZEGO 

 

                  /-/ wz. ppłk Zbigniew ŁUKASIEWICZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


